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Duurzaam beleggen is niet enkel voor de dromers. Maar ook 
voor de doeners. Niet alleen willen ze bouwen aan een betere 
wereld, ze willen ook terecht een bepaald rendement voor 
die inspanning. Onze manier van werken sluit perfect aan bij 
die prille, maar sterk groeiende vraag van particuliere beleg-
gers naar duurzame fondsen. Ons DNA combineert advies 
en lage kosten met een open architectuur van het fondsen-
aanbod. In tegenstelling tot veel andere banken bieden we al 
25 jaar niet alleen onze eigen fondsen aan maar ook die van 
andere financiële instellingen.

Hierdoor kunt u ondertussen kiezen uit ruim 1.800 fond-
sen van een dertigtal partners. Dankzij die aanpak krijgen 
onze cliënten écht onpartijdig advies tegen de beste prijs. 
En dat ondersteunt natuurlijk ook het potentiële rendement 
van hun duurzame beleggingen. Ons aanbod telt maar liefst 
81 duurzame fondsen. 5 daarvan zijn bovendien opgenomen 
in onze DB Best Advice-lijst, een shortlist van kwalitatieve 
beleggingen die volgens ons een mooi potentieel bieden. En 
mooi meegenomen: bij Deutsche Bank betaalt u geen instap-
kosten op het merendeel van deze 1.800 beleggingsfondsen. 

Onze aanpak pleit na 20 jaar nog steeds in het voordeel 
van onze cliënten. 92% van de fondsen die een Morning-
star-rating hebben in de portefeuilles van onze cliënten 
krijgen minstens 3 sterren van het onafhankelijk beleg-
gingsadviesbureau Morningstar. Ook alle fondsen in 
onze DB Best Advice-selectie tellen minstens 3 sterren bij 
 opname. Onze berekeningen tonen het aan: fondsen met 
minstens 3 Morningstar-sterren brachten op 5 jaar gemid-
deld bijna 3% meer rendement op dan fondsen met slechts 
1 of 2 sterren in dezelfde Morningstar-categorie. Hierdoor 
geniet u van een potentieel hogere opbrengst. 

Veel leesgenot,

Beleggen voor  
een betere wereld

linkedin.com/company/deutsche-bank-belgium

twitter.com/deutschebankbe

facebook.com/deutschebankbe

a.m@db.com

Alain Moreau
Voorzitter

Interesse?

Benieuwd hoe Deutsche Bank voor  

u het verschil kan maken?

Neem contact op via 078 156 160 of 

deutschebank.be/contact

Welkom
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Expertise
STARTEN MET BELEGGEN

Trends 

Gemengde fondsen zijn een vertrouwde keuze 
voor veel beleggers. Die trend blijkt zich jaar na 
jaar te versterken. Duurzame fondsen winnen 
steeds meer aan populariteit bij beleggers. En 
ook thematische fondsen staan vaker in de kijker.

Gemengde fondsen blijven 
prominent aanwezig 
Steeds meer beleggers kiezen voor 
gemengde fondsen, die zowel in aan-
delen als in obligaties en liquiditeiten 
(cash) kunnen beleggen. Een traditio-
neel gemengd fonds hanteert een eerder 
vastgelegde onderlinge verhouding 
tussen deze drie componenten. Een 
flexibel gemengd fonds is niet gebonden 
aan zo’n rigide verhouding.

Flexibele gemengde fondsen 
kunnen het gewicht van aandelen, 
obligaties en liquiditeiten aanpassen 
in functie van actuele en verwachte 
marktverschuivingen. Hun focus ligt 
hierbij vaak op het onder controle hou-
den van het neerwaartse risico.

Veel particuliere beleggers zijn 
geneigd om te kopen wanneer de 
markt piekt en naar de uitgang te hol-
len bij een dalende koers. Dat is niet de 
aangewezen strategie. Door de keuze 

in het fondsenlandschap

van de juiste mix uit te besteden aan de 
beheerders van gemengde fondsen, 
maakt u minder kans om in deze val te 
trappen.

Bent u eerder op zoek naar een 
terugkerende inkomstenstroom uit 
uw vermogen? Dan bieden gemengde 
fondsen die inkomsten genereren een 
mogelijke oplossing.

Duurzaamheid is in opmars
Financiële aspecten zoals bescherming 
en rendement blijven cruciaal voor 
beleggers. Maar tegelijk groeit steeds 
meer het besef dat ook niet-financiële 
factoren een belangrijk element 
vormen. Niet alleen overheden, maar 
ook beleggers en fondsenbeheerders 
brengen dit nadrukkelijker op het 
voorplan.

De fondsenwereld vertaalt de vraag 
naar meer duurzaamheid vaak in de 
term ‘ESG’: Environmental (ecolo-

Deutsche Bank hanteert 
strikte criteria vooraleer 

ze een belegging als 
duurzaam beschouwt

HOU GEMENGDE, DUURZAME EN 
THEMATISCHE FONDSEN IN HET VIZIER
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gie), Social and Governance (goed 
bestuur). DWS, het fondsenhuis van 
 Deutsche Bank, stelde vast dat 92% 
van de meer dan 2.000 ESG-studies 
een positieve of ten minste neutrale 
relatie tussen ESG- en financiële pres-
taties  vertoonden.

Deutsche Bank hanteert strikte 
criteria vooraleer ze een fondsenbe-
legging als duurzaam beschouwt. Ten 
eerste hanteren we negatieve criteria 
die bepaalde bedrijven of sectoren 
uitsluiten en moeten de ESG-criteria 
opgenomen zijn in de beleggings-
politiek. Ten tweede moet het fonds 
ook minimaal voldoen aan één van de 
volgende drie criteria: een positieve 
screening doorvoeren (op zoek naar 
de beste ESG-leerlingen), een positief 
thema bespelen (bijvoorbeeld ener-
gie-efficiëntie) of een impact genereren 
(door bijvoorbeeld een deel van de 
beheersvergoeding weg te schenken).

Interesse? Meer info hierover op p.12.

Thematisch beleggen
Thematische fondsen beleggen in aan-
delen rond bepaalde langetermijnthe-
ma’s, zoals ecologie, veiligheid, artificië-
le intelligentie of vergrijzing. We opteren 
bij Deutsche Bank voor thema’s met 
voldoende potentieel op lange termijn. 
Hypes kunnen even snel overwaaien 
als ze opkomen. Thema’s met een groot 
en breed universum genieten daarom 
onze voorkeur.

Een thematische belegger moet wel 
bereid zijn om koersschommelingen 
te verdragen, aangezien de fondsen 
sterk onderhevig kunnen zijn aan de 
grillen van de markt. U kunt in veel 
themafondsen echter ook periodiek 
beleggen. Elke maand of elk kwartaal 
belegt u dan een stukje in het fonds. Zo 
vlakt u het risico af om op een minder 
gunstig moment in te stappen. 

Zijn gemengde 
 fondsen, duurzame 
fondsen of 
 thematische fondsen 
iets voor mij?

Bel Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak met uw  

Advisory Center via 078 156 160 

Bekijk de video



OPEN ARCHITECTUUR
Expertise

open architectuur
Deutsche Bank biedt 

niet alleen fondsen van 
het ‘eigen merk’ aan, 

maar ook die van andere 
financiële instellingen. 

Dat betekent meer keuze 
én onpartijdigheid. Zo 
kunnen beleggers een 

portefeuille samenstellen 
die exact aan hun eigen 
doelstellingen voldoet.

In de bankwereld wordt 
soms gesproken over open 
architectuur. Wat betekent 
dat precies?
Bij open architectuur wordt 
een productaanbod uitgebreid 
met producten van andere 
financiële instellingen. U kunt 
dus intekenen op de beleg-
gingsoplossingen ‘van het 
huis’, maar ook op de produc-
ten van andere banken of ver-
mogensbeheerders. Vergelijk 
het met een concessiehouder 
die Italiaanse sportwagens 
verkoopt, maar zijn klanten ook 
Franse stadsauto’s, Japanse 
hybrides of Duitse berlines 
aanbiedt, naargelang de 
manier waarop ze hun wagen 
willen  gebruiken.

1 2

3 vragen over

Waarom zou een bank 
ook producten van andere 
financiële instellingen  
aanbieden?
Iedere belegger heeft zijn eigen 
doelstellingen. Een aanbod van 
vijf of zes ‘huisproducten’ is te 
beperkt en leidt tot standaard-
portefeuilles die totaal niet zijn 
afgestemd op het unieke profiel 
van iedere belegger. Door het 
gamma open te stellen naar 
honderden oplossingen, kunnen 
de beleggers een portefeuille 
samenstellen die exact aan hun 
eigen doelstellingen voldoet.

Een ander argument voor 
open architectuur is dat geen 
enkele beheerder kan bewe-
ren dat hij op alle vlakken de 
beste is. Door het gamma uit te 
breiden naar andere beheerders, 
krijgen we toegang tot de beste 
oplossingen van de markt omdat 
iedere beheerder zijn eigen affini-
teiten of specialiteiten heeft.
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1 Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating is een 
kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend 
met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt 
berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per 
categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen 
één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 
sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De 
rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en 
zij houdt geen rekening met de toekomst. 

Dreigen de beleggers niet 
in de war te raken als we 
hen een te ruime keuze 
aanbieden?
Hier grijpt de adviseur in. In open 
architectuur is zijn rol essentieel: 
hij begeleidt de cliënt en helpt 
hem de producten te kiezen die 
het best aan zijn verwachtingen 
voldoen. Maar opgelet: om doel-
treffend te zijn, moet zijn advies 
onpartijdig zijn. Een echt objec-
tieve adviseur moet de belangen 
van de cliënt dienen en niet zijn 
eigen belangen. Dat is de reden 
waarom  Deutsche Bank het 
merendeel van de beleggings-
fondsen verdeelt aan 0% instap- 
en uitstapkosten. Op die manier 
heeft de adviseur die u een pro-
duct aanbeveelt dus slechts één 
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Welke fondsen passen het best 
bij uw  doelstellingen?

Bij Deutsche Bank bieden wij u meer dan 

1.800 fondsen van een dertigtal verschillende 

partners, de meeste met 0% instapkosten. Ont-

dek het aanbod op  deutschebank.be/fondsen 

of bel Talk & Invest op 078 153 154

Deutsche Bank België introduceerde de 
jongste jaren geregeld fondsenhuizen 
in het aanbod, die tot dan alleen in het 
buiten land actief waren. Zo konden we 
onder meer fondsen van Flossbach von 
Storch Invest S.A. als eerste toegankelijk 
maken voor Belgische beleggers. 

“Het enthousiasme, professionalisme en 
de inzet van de Private Bankers en relatie-
beheerders maken het verschil bij Deutsche 
Bank. We zijn een instrument om de beloftes 
van de bankier naar zijn cliënten waar te 
maken”, stelt Eric  Pittomvils, Director Fund 
Sales bij Flossbach von Storch Invest S.A. 
Het fondsenhuis ziet veel uitdagingen voor 
de toekomst, maar door het vasthouden aan 
een verantwoordelijk ‘goede huisvader’-be-
leggingsbeleid, hoopt Flossbach von Storch 
Invest S.A. vooral fouten te vermijden, risi-
co’s goed in het oog te houden en de waarde 
van het beheerde vermogen te doen groeien.

Flossbach von Storch,  
partner sinds 2014

Bekijk de video

doel voor ogen: ervoor zorgen 
dat u tevreden bent. Hij heeft er 
geen enkel voordeel bij om u een 
bepaald product aan te bevelen 
in plaats van een ander.

We begrijpen daarnaast dat 
een aanbod van 1.800 fondsen 
overweldigend kan zijn. Daarom 
ontwikkelden we de DB Best 
Advice-lijst. Dit is een strenge 
selectie van een 25-tal fondsen 
met actief beheer en trackers 
(fondsen met passief beheer). 
Het is een shortlist van kwalita-
tieve beleggingen die volgens 
ons het meeste potentieel 
hebben. Alle fondsen op die lijst 
worden geselecteerd op basis 
van een doordachte analyse. 
Zo tellen ze allemaal minstens 
3 sterren bij Morningstar1.  
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DEUTSCHE BANK WERKT MET 
30 FONDSENPARTNERS SAMEN. DE BESTE 
GARANTIE OP ONPARTIJDIG ADVIES.

ERIC PITTOMVILS, 

DIRECTOR FUNDS 

SALES FLOSSBACH VON 

STORCH INVEST S.A.
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HET DEUTSCHE BANK-TEAM
Expertise

Het fondsenteam van Deutsche Bank 

Kwaliteit, advies 
en lage kosten.  
Elke dag opnieuw”  
Achter elk nieuw fonds dat we aanbieden, staat 
een team van experts. Behalve de markten uit-
kammen naar nieuwe opportuniteiten, beheert 
dit team ook ons aanbod van 1.800 fondsen die 
ze selecteerden via een dertigtal verschillende 
fondsenbeheerders. Op de koffie bij het fondsen-
team van Deutsche Bank. 

ij Deutsche Bank kunt u kiezen uit 
ongeveer 1.800 fondsen in ver-
schillende beleggingscategorieën. 
Themafondsen, geografische fond-
sen, gemengde fondsen die flexibel 
beleggen in obligaties en aandelen, 

enzovoort. Dat ruim aanbod wordt onder leiding 
van Youssef Uriagli samengesteld door de 
drie experts van ons fondsenteam: Knut Huys, 
Damien le Maire en Dieter Vandewiele.

Hoe selecteren jullie fondsen? Zit daar een 
bepaalde strategie of logica achter? 
“Deutsche Bank heeft als prioriteiten kwalitatieve 
beleggingsproducten aanbieden, lage kosten 
hanteren en kwaliteitsvol advies verlenen. Die 
prioriteiten vertalen zich ook in de manier waarop 

we ons aanbod uitbouwen en beheren”, vertelt 
het viertal. “Kwalitatieve fondsen? Dat betekent 
dat we niet alleen de beste fondsen van Deutsche 
Bank voorstellen, maar alle fondsen waarvan 
we verwachten dat ze het best zullen presteren. 
Dus ook die van andere fondsenbeheerders. Ons 
aanbod bestaat uit een selectie van fondsen van 
een dertigtal internationale fondsenhuizen. We 
zoeken bovendien voortdurend op onontgonnen 
terrein naar beloftevolle fondsen.” 

“De lage kosten? We rekenen geen 
instapkosten aan op het merendeel van de 
1.800 fondsen. Kwaliteitsvol advies? Bij Deut-
sche Bank kan elke cliënt terecht voor per-
soonlijk advies. We begrijpen dat niet iedereen 
tijd of zin heeft om zich te verdiepen in al onze 
fondsen uit dit breed aanbod. Daarom bieden 
we ook een overzichtelijke selectie van fondsen 
(onze DB Best Advice-lijst) aan die volgens ons 
het meeste potentieel hebben. Alle fondsen op 
die lijst worden geselecteerd op basis van een 
grondig en robuust analyseproces.”

Los van de achterliggende strategie, hoe 
gebeurt de selectie van fondsen concreet? 
“Als we een nieuw fonds op de radar hebben, 
is de eerste filter de Morningstar-rating die het 
fonds krijgt. Morningstar is een onafhankelij-
ke speler die alle beleggingsfondsen volgens 

“Onze mantra?

Er bestaan altijd 
oplossingen om 

te beleggen, 
ongeacht de

marktsituatie

DE SELECTIE VAN ONZE FONDSEN? 
DAT GEBEURT AL 25 JAAR 
DOOR EEN BELGISCH TEAM
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dezelfde methodiek doorlicht. Op basis van 
kwaliteit en duurzaamheid geeft Morningstar 
het fonds een score, uitgedrukt in sterren. Het 
merendeel van de fondsen die we opnemen 
tellen drie, vier of het maximum van vijf sterren, 
tenzij er door het innovatieve karakter van het 
fonds nog geen sterren voorhanden zijn”, ver-
telt Dieter. “Maar dit is slechts het beginpunt. 
We doen ook zelf een grondige analyse van het 
fonds. We nodigen het fondsenhuis uit voor een 
of meerdere gesprekken, lichten het portfolio 
en de cijfers door en maken een analyse van de 
beleggingsstrategie en -filosofie. We onderzoe-
ken met name ook de stabiliteit van de presta-
ties op lange termijn en wegen vooral het neer-
waartse risico”, sluit Knut aan. 

Is het een goed moment om in fondsen  
in te stappen? 
“Er bestaan altijd oplossingen, ongeacht de 
marktsituatie. Indien uw beleggersprofiel het 
toelaat en u als fondsenbelegger start, dan kiest 
u als basis voor uw portefeuille best flexibele, 
gemengde fondsen. In dit type fondsen kunnen 
de beheerders zelf dynamisch de verhouding 
bepalen tussen het gewicht aan aandelen, 
obligaties en cash die ze aanhouden. De keuze 
aan activa laat u dus over aan de expertise van 
de beheerders die er elke dag mee bezig zijn. 

Het voordeel is dat u zelf niet hoeft te kiezen 
of u nu beter belegt in obligaties, aandelen of 
een hogere cashpositie aanhoudt. Bovendien 
hebben veel beleggers de neiging te kopen als 
de markt piekt en naar de exit te rennen als de 
beurs daalt. Professionele fondsenbeheerders 
kijken over de emoties op de markten heen”, 
vervolgt Damien. 

“Een andere manier om in fondsen in te stap-
pen is via periodiek beleggen. Vanaf 100 euro 
per maand kunt u een keuze maken uit een 
lijst van  fondsen die wij aanbevelen. Even-
tuele schommelingen in de markten kunnen 
op die manier mogelijk worden uitgevlakt”, 
vertelt  Dieter. 

Waarin verschilt jullie aanpak met  
die van andere banken? 
“Grootbanken geven klanten wel advies over 
fondsen, maar bieden vaak uitsluitend hun 
eigen fondsen aan. Die aanpak vertaalt zich in 
een fondsenaanbod waarvan de kwaliteit niet 
altijd uniform is. Geen enkel fondsenhuis kan 
immers in alle activaklassen de beste zijn”, 
vertelt Youssef. “Online banken bieden dan 
weer veel keuze aan, maar geven geen advies. 
Deutsche Bank combineert beide sterktes tot 
een geheel: advies én een ruime keuze fondsen 
voor álle cliënten.”  

Beleggen in 
fondsen tegen 
lage tarieven en 
mét advies? 

Surf naar deutschebank.be/

fondsen

DIETER VANDEWIELE, 

YOUSSEF URIAGLI, 

KNUT HUYS EN DAMIEN 

LE MAIRE VAN HET 

 FONDSENTEAM. 



10 EXPERT
MONEY

DB INVESTMENT PLAN
Oplossingen

DB Investment Plan 

Een potentieel mooie financiële reserve aanleggen 
voor uzelf? Met het DB Investment Plan belegt u 

stap voor stap en op uw eigen tempo indien u een 
bepaald risico wenst te nemen.

e spaarrente staat historisch laag 
en dat blijft vermoedelijk nog een 
hele tijd zo. Het klassieke spaar-

boekje rendeert nauwelijks. Als u uw 
centen aan een mogelijk sneller tempo 
wil zien aangroeien, moet u op zoek naar 
alternatieven. Aan beleggingen is een 
potentieel hoger rendement verbon-
den, maar ook een hoger risico. Dat 
maakt veel mensen terughoudend. Toch 
bestaan er oplossingen die de risico’s 
trachten te beperken én een mogelijk 
aantrekkelijk rendement kunnen realise-
ren. DB Investment Plan van Deutsche 
Bank is zo’n oplossing. Ze is  het perfecte 
antwoord voor mensen die voor het eerst 
willen en kunnen beleggen. 

Risico’s spreiden 
Met DB Investment Plan spreidt u uw 
beleggingen regelmatig en periodiek in 
de tijd. Waarom is dat voordelig? “Een  
beleggingshorizon van 18 of 20 jaar is 
lang genoeg om eventuele crisissen uit 
te zweten. Als je regelmatig belegt en 
dus periodiek stort, vermijd je bovendien 
dat een verkeerd instapmoment een 
nefaste impact heeft op je rendement.” 
aldus Jean-Michel Segers, Head of Mar-
keting & Strategy bij Deutsche Bank. 

Beleg stap voor stap 
Hoe werkt DB Investment Plan? U 
bepaalt zelf de frequentie van uw aanko-
pen (maandelijks, driemaandelijks, zes-
maandelijks of jaarlijks) en het bedrag dat 
u wilt besteden (met een minimumbe-
drag van 100 euro per maand). Als u de 
frequentie en het bedrag van uw beleg-
gingen hebt vastgelegd, blijft natuurlijk 
nog éen cruciale vraag: in welke produc-
ten belegt u? Bij Deutsche Bank belegt u 
aan uw eigen tempo in fondsen1 die wij 
uit een brede waaier van een dertigtal 
partners voor u selecteerden. 

Kies het fonds dat bij u past 
Hoe kiest u het fonds dat het best bij u 
past? Als cliënt bij Deutsche Bank, bepaalt 
u eerst uw beleggersprofiel (Financial ID). 
Om dat te doen, helpen onze adviseurs u 
graag verder. Indien uw Financial ID het 
toelaat om via periodieke beleggingen te 

Beleggen 
voor beginners

PERIODIEK BELEGGEN KAN AL  
VANAF 100 EURO PER MAAND
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Interesse? 
Ontdek meer over DB Investment 

Plan op deutschebank.be/ip

Bel onze specialisten van Talk & Invest 

via 078 153 154 

Maak een afspraak met uw Advisory Center 

via 078 156 160. 

Bekijk de video

1 De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming 
voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die 
kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) 
of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vor- 
men kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan 
compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig 
aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen 
en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun 
belegging niet recupereren. 2 Dit voorbeeld berust op 
fictieve, gesimuleerde, in het verleden behaalde resulta-
ten van twee gemengde fondsen waarvoor periodieke 
beleggingen mogelijk zijn. Het gemiddeld brutorende-
ment van deze fondsen over een periode van 20 jaar 
bedroeg 5%. Indien rekening zou worden gehouden met 
provisies, vergoedingen en andere lasten of belastingen, 
zou dit een negatieve impact hebben op het rendement. 
Het voorbeeld wordt uitgedrukt in euro. In het verleden 
behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator 
voor toekomstige resultaten. 

Welk bedrag u ook belegt en in 
welke frequentie u dat doet – één 
gouden tip is alvast om zo vroeg 
mogelijk te beginnen. Op die manier 
kan u genieten van het kapitalisatie- 
effect van uw beleggingen. Het 
potentiële jaarlijkse rendement dat u 
behaalt, kan immers verder worden 
belegd en op die manier aangroeien 
(rendement op rendement). Een 
voorbeeld om dit duidelijk te maken. 
Charlotte, Thomas en Marie kiezen 
alle drie voor een DB Investment 
Plan met een beleggingshorizon van 
20 jaar. Alle drie beleggen ze in het-
zelfde gemengde fonds dat belegt in 
aandelen en in obligaties. Het enige 
verschil: hun beleggingsstrategie. 

•  Charlotte begint onmiddellijk € 250 
per maand te beleggen. Ze houdt 
dat 20 jaar lang vol en zal in die 
periode € 60.000 hebben belegd. 

•  Thomas wil liever 10 jaar wachten, 
maar daarna belegt hij elke maand 
wel € 500. Ook dat is uiteindelijk 
goed voor 60.000 euro. 

•  Marie begint net zoals Charlotte 
dadelijk € 250 per maand te beleg-
gen. Na 10 jaar zet ze haar stortin-
gen stop. Ze laat de markt tien jaar 
lang werken met haar belegging. 

In totaal zal zij maar de helft heb-
ben belegd van de twee anderen. 

Waarop mogen zij  
na 20 jaar hopen?2 
•  Charlotte begint 10 jaar eerder te 

sparen dan Thomas, maar aan het 
eind van de rit hebben ze alle-
bei hetzelfde bedrag gespaard: 
€ 60.000. Dat levert lang niet 
hetzelfde rendement op: na 20 jaar 
zou de belegging van Charlotte 
€ 102.114,45 moeten opleveren, 
tegenover € 77.181,58 voor die 
van Thomas. Conclusie: wie zijn 
periodieke belegging zo vroeg 
mogelijk opstart, ook al is het met 
een kleiner bedrag, heeft na 20 jaar 
een groter kapitaal. 

•  Marie heeft maar de helft belegd 
van het bedrag van Charlotte of 
Thomas, € 30.000. Dat zou haar na 
20 jaar een kapitaal van € 63.523,66 
moeten opleveren. Daarmee doet 
ze het niet zoveel slechter dan 
Thomas. Wat opnieuw aantoont 
dat je er maar beter zo vroeg moge-
lijk mee kunt beginnen: na 20 jaar 
krijg je bijna evenveel als iemand 
die twee keer meer belegt, maar 
dat alleen maar tijdens de laatste 
10 jaar doet. 

Begin zo vroeg mogelijk 
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beleggen in fondsen, maakt u vervolgens 
uw keuze uit onze DB Best Advice-lijst, 
een overzicht van beloftevolle fondsen 
die onze specialisten nauwgezet hebben 
uitgekozen. Onze adviseurs staan klaar 
om de opportuniteiten op te sporen die 
het best passen bij uw Financial ID. Zodra 
u uw keuze hebt gemaakt, gaat uw DB 
Investment Plan van start: u belegt dan 
automatisch en volgens de afgesproken 
frequentie een vast bedrag in het fonds 
dat of de fondsen die u koos. 

Geen instapkosten,  
geen uitstapkosten
Om uw stortingen optimaal te benutten, 
hanteert Deutsche Bank 0% instap- en 
uitstapkosten voor de fondsen die met 
het DB Investment Plan inschrijfbaar 
zijn. Via Online Banking kunt u de evo-
lutie van uw activa elke dag van nabij 
opvolgen. Als u dat wenst, kunt u ook 
het bedrag wijzigen, de frequentie aan-
passen, uit een bepaald fonds stappen 
en in een ander fonds instappen.   
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DUURZAAM BELEGGEN
Oplossingen

Kiezen voor duurzame beleg-
gingen heeft een positieve 
impact op het milieu en de 

samenleving. Bovendien 
hoeft u niet nood zakelijk aan 

 rendement in te boeten.

Duurzame beleggingen 

uurzaam beleggen wordt 
steeds belangrijker. In 20181 
werd er voor 30.683 miljard 

dollar aan beleggingen beheerd op 
basis van duurzame criteria, liefst 131% 
meer dan in 2012. Die grote omvang 
betekent dat hun invloed steeds groter 
wordt op hoe bedrijven met samenle-
ving en milieu omgaan. 

Waarom zijn duurzame beleg-
gingen steeds meer in trek?
1  Voor beleggers worden ook niet- 
financiële aspecten belangrijker2. Vroe-
ger keek men vooral naar de coupon 

= duurzame rendementen?
van een obligatie, het dividend van 
een aandeel, de groeivooruitzichten, 
enz. Vandaag kijkt men ook naar hoe 
bedrijven omgaan met het milieu, hun 
werknemers, de overheid en de samen-
leving. Door de toegenomen niet-finan-
ciële rapportering beschikken beleggers 
ook over meer info om duurzaam te 
beleggen. Bedrijven die goed scoren op 
niet-financiële aspecten kunnen in staat 
zijn om beter te presteren. Zo zullen 
tevreden werknemers productiever zijn, 
en zal een investering in betere ener-
gie-efficiëntie de onderhoudskosten 
van een gebouwenpark doen dalen.
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1 GSIA (2018), ‘Global Sustainable Investment Review 2018’, Global Sustainable Investment Alliance. Beschikbaar 
op: gsi-alliance.org 2 Gregory Elders, Shaheen Contractor and Morgan Tarrant (2018), ‘Sustainable investing grows 
on pensions, millennials’, Bloomberg Intelligence. Beschikbaar op: bloomberg.com 3 Giese G. (2017), ‘Has ESG 
affected Stock Performance?’, MSCI. Beschikbaar op: msci.com 4 BNP Paribas (2018), ‘Finding out: People’s attitu-
des to SRI in Belgium and Beyond.

2  Een nieuwe generatie beleggers 
vuurt de toenemende vraag aan. Hierbij 
ook veel jongere beleggers en vrouwen2 
die hun geld doelgericht willen gebrui-
ken. Ze eisen meer transparantie van de 
ondernemingen waarin hun geld wordt 
belegd. En willen dat hun beleggingen 
hun persoonlijke sociale of ecologische 
visie weerspiegelen.

3  Ook de overheid ligt mee aan de 
basis van het groeiende succes. Onder 
meer het klimaatakkoord van Parijs en 
de ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties leiden bijvoorbeeld 
tot meer investeringen in hernieuw-
bare energie.

Wat met het rendement?
Veel beleggers veronderstellen dat duur-
zame beleggingen minder opbrengen. 
De realiteit ontkracht dit. Dat blijkt uit 
een studie van MSCI3, een leverancier 
van bedrijfsdata en aan delenindices. 
Een beleggingsstrategie die de voor-
keur gaf aan bedrijven met een hoge 
ESG-score – de zogenaamde ‘best-in-
class’ strategie – deed het de voorbije 9 
jaar (tot 2017) beter dan de brede aan-
delenindex. De studie van MSCI toonde 
aan dat kiezen voor een ESG-strategie 
niet noodzakelijk leidt tot minder goede 
prestaties. Met andere woorden, beleg-
gers die kiezen voor duurzaam beheerde 
fondsen behalen een potentieel gelijk-
aardig rendement. Bovendien leveren ze 
tegelijkertijd een positieve bijdrage aan 
de samenleving en het milieu.

Wat is nu precies ‘duurzaam’?
Duurzaam beleggen is een breed 
begrip. Voor sommigen beperkt het 
zich tot het ecologische aspect, voor 
anderen het sociale. Deutsche Bank 
kijkt naar het totaalpakket op basis van 
de beleggingspolitiek (van fondsen), dat 

= duurzame rendementen?
ESG-criteria
Environmental
• Klimaatverandering
• CO2-uitstoot
• Behoud van natuurlijke rijkdommen
• Watertekort
• Hernieuwbare energie
• Duurzaam bouwen 

Social
• Werknemers
• Werkstandaarden
• Productveiligheid
• Privacy en data-beveiliging
• Omgang met belangengroepen 

Governance
• Bestuur (benoemingen,  

efficiëntie, integriteit, ...)
• Verloning
• Transparantie
• Boekhouding
• Anti-corruptie
• Zakelijke ethiek en fraude

Duurzaam beleggen is in ons land 
nog niet ingeburgerd. Uit een 
enquête4 blijkt dat 32% van de 
Belgen wel al gehoord heeft van 
duurzaam beleggen, maar slechts 
2% belegt effectief in duurzame 
beleggingsproducten. Belgen 
zouden vooral wakker liggen van 
de veiligheid en het rendement van 
hun beleggingen, en minder van 
de sociale, ethische en ecologische 
impact ervan. Toch vindt 41% het 
belangrijk dat hun geld in duurza-
me ondernemingen wordt belegd.

De reden voor de scepsis is dat 
de meerderheid (84%) van de Bel-

gen denkt dat duurzame beleggin-
gen minder renderen dan gewone 
beleggingen – een vooroordeel dat 
door de realiteit wordt ontkracht. 
De cijfers uit de enquête tonen aan 
dat er wel degelijk interesse is bij 
Belgen in duurzaam beleggen, 
maar dat een beperkte kennis hen 
tegenhoudt.

De Belg en duurzaam beleggen

Bekijk de video

Op zoek naar 
duurzame oplossingen 
voor uw geld?
Surf naar deutschebank.be/esg of 

neem contact op met Talk & Invest 

op 078 153 154

84% VAN DE BELGEN DENKT 
ONTERECHT DAT DUURZAME 
BELEGGINGEN MINDER RENDEREN.

het best gedefinieerd wordt door ESG. 
Dat letterwoord is een  verzameling 
van criteria op het vlak van milieu 
(Environmental), samenleving (Social) 
en deugdelijk bestuur (Governance), 
die een grote impact kan hebben op het 
succes van een onderneming (zie de 
ESG-criteria hieronder). Bedrijven die 
goed scoren op deze factoren worden 
verwacht op lange termijn beter te 
 presteren – en minder risicovol te zijn – 
dan bedrijven die van deze factoren 
geen prioriteit maken.  
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Oplossingen
3 MANIEREN OM TE BELEGGEN

Bij Deutsche Bank kunt u zelf beleggen, met de hulp van 
een Personal Advisor of met een Private Banker aan uw zijde. 
Ook met een beperkt belegbaar vermogen krijgt u bij Deutsche 
Bank steeds advies op maat. 

om te beleggen
3 manieren

1 
Zelf beleggen,  

zonder hulp of advies

Als u voldoende kennis en ervaring hebt, 
kunt u in principe alles zelf online doen. 
Maar onze adviseurs staan altijd klaar, 
voor iedereen. Beleggen bij Deutsche 
Bank kan al vanaf 100 euro. En het 
advies is inbegrepen.

Deutsche Bank biedt u alle online 
tools aan om zelf uw keuze te maken uit 
verschillende activaklassen. U vindt er 
onder meer ruim 1.800 fondsen. Maar 
we beseffen dat het met zoveel keuze 
moeilijk wordt om door de bomen het 
bos nog te zien.

Daarom stellen onze specialisten een 
lijst op met fondsen die geselecteerd zijn 
op basis van hun kwaliteit en presta-
ties: de DB Best Advice lijst. 100% van 
de fondsen in die lijst hebben 3, 4 of 
5 Morningstar1-sterren. Zo profiteerden 
onze cliënten van een hoger rendement 
dan fondsen met 1 of 2 sterren van 
dezelfde categorie tussen september 
2013 en september 20182.

We moedigen onze cliënten aan om 
zelf online hun portefeuille op te volgen. 
Tegelijk zullen we hen ook proactief ver-
wittigen, bijvoorbeeld als hun portefeuil-

krijtlijnen, en met de nodige feedback en 
rapporten. De financiële wereld wordt 
steeds complexer, met steeds meer 
nood aan snelheid van handelen. In zo’n 
geval kan het rust geven om het beheer 
van uw portefeuille te delegeren aan 
experts. De combinatie is overigens ook 
mogelijk: een deel advies en een deel 
discretionair beheer.

3
Beroep doen op een Private 

Banker (discretionair beheer)

Via een Private Banker volgt u het advies 
van specialisten die dag in, dag uit 
bezig zijn met financieel beheer. Bij elke 
transactie kunt u, als u dat wenst, een 
bericht krijgen met precieze info over 
wat uw beheerder kocht of verkocht, 
en waarom. U hebt dus het comfort dat 
specialisten voor u uw geld beheren én 
u bent tegelijk heel goed op de hoogte 
van hoe ze dat doen. Dit is de specifieke 
aanpak van Private Banking bij Deutsche 
Bank. 

We maken deel uit van een grote 
internationale groep. We baseren ons op 
een globale visie en expertise van een 
groep die aanwezig is op alle belangrijke 

le niet langer voldoet aan de doelstellin-
gen die ze zich oorspronkelijk stelden. 
Daarbovenop krijgt u elke drie maanden 
een rapport over de stand van zaken. 
Kortom, u kan alles zelf doen, maar 
wordt niet aan uw lot overgelaten. Ook 
wie weinig geld belegt, krijgt advies.

2
Beleggen met ondersteuning 

van een Personal Advisor

Indien u een belegbaar vermogen 
van 150.000 euro of meer hebt, kan u 
beroep doen op een Personal Advisor. 
Die neemt verschillende keren per jaar 
contact met u op. En u kunt uiter-
aard ook altijd zelf contact opnemen. 
Minstens één keer per jaar hebt u een 
grondig gesprek over de evolutie van 
uw portefeuille, en wat er eventueel 
moet veranderen. Elke situatie is anders. 
Wie dichter bij zijn pensioen staat, zal 
bijvoorbeeld eerder kiezen voor kapitaal-
bescherming dan voor groei.

Met een belegbaar vermogen vanaf 
100.000 euro kunt u ook kiezen voor 
discretionair beheer. U delegeert dan 
het beheer van uw portefeuille aan 
ons, uiteraard binnen vooraf bepaalde 

 VANAF 100.000 EURO KUNT U  
UW PORTEFEUILLE DELEGEREN
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Welke oplossing is de beste  
voor mij? 
Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak met uw Advisory Center  

via 078 156 160

1 Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating is een 
kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met 
het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt bere-
kend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie 
en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. 
In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 
35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks 
berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening 
met de toekomst. 2 Meer info over de gehanteerde vergelijkingsmethode vindt u op deutschebank.be/
beterbeleggen en in een van onze Advisory Centers.

Bekijk de video

Beleggen doet u niet met geld dat u op 
korte termijn nodig hebt. U doet het om op 

langere termijn een potentieel hoger rendement 
te hebben dan op een spaarrekening. Of u doet 
het voor een speciaal doel, bijvoorbeeld om een 
extra inkomen te genereren op het moment van 
uw pensioen. Het is geen goed idee om al uw 
geld in beleggingen te stoppen.

Daarom stellen we bij Deutsche Bank eerst 
een beleggersprofiel op (uw Financial ID). 

Hoe zit u als cliënt in elkaar? Hebt u al ervaring 
met beleggen? Wat zijn uw financiële objectie-
ven? Hoe ziet uw beleggingshorizon eruit? Hebt 
u de nodige kennis? En, heel belangrijk: kunt 
u ertegen dat uw portefeuille tijdelijk minder 
presteert?

Een heel belangrijk aandachtspunt is de 
spreiding van uw beleggingen. Dat kan 

bijvoorbeeld door enkele fondsen uit de DB Best 
Advice-lijst te kiezen. Wenst u een zo groot 
mogelijke spreiding met een beperkter budget, 
kies dan voor een dakfonds, dat zelf een aantal 
fondsen overkoepelt. Zo hebt u zelfs met een 
beperkt budget een goede diversificatie.

Een heel handige manier om als beginnend 
belegger te starten, is DB Investment Plan. 

Veel beleggers zijn bang om direct met grote 
bedragen te beginnen. Via DB Investment Plan 
kunt u een belegging uitkiezen en daar elke 
maand een klein bedrag, bijvoorbeeld 100 euro, 
aan spenderen. Het voordeel is dat u niet instapt 
op het verkeerde moment: u belegt continu, elke 
maand, zodat mogelijke neerwaartse koersevo-
luties worden afgevlakt.

Beginnen met beleggen? 
Vier gouden tips.

financiële centra ter wereld. Dat is een 
grote troef, en die visie weerspiegelt zich 
dus in onze voorgestelde individuele 
aandelen en obligaties. Uiteraard maken 
we hier een onderscheid afhankelijk van 
het Financial ID (beleggersprofiel) van 
elke cliënt.

Daarnaast biedt onze open architec-
tuur een meerwaarde. Het overgrote 
deel van de fondsen die we aanbieden, 
is niet van Deutsche Bank zelf. De cliënt 
is er dus zeker van dat de beheerders 
in alle vrijheid voor kwalitatieve keuzes 
gaan. Zo geven we onze cliënten de 
mogelijkheid om in te stappen in de 
fondsen van 30 fondsenhuizen die bij de 
beste ter wereld horen.

Als cliënt kunt u ook flexibel combine-
ren. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk 
om voor een deel van uw vermogen voor 
discretionair beheer met de visie van 
Deutsche Bank te kiezen, en voor een 
ander deel voor adviserend beheer. 
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BELEGGEN BIJ DEUTSCHE BANK
Goed gekozen

Waarom Deutsche Bank kiezen

Waarom kiezen cliënten voor beleggingen bij Deutsche Bank?  
Wat zijn de mogelijkheden? En wat zijn de nieuwe trends?  
Vier Personal Advisors getuigen.

“Veel cliënten appreciëren onze open architectuur. We bie-
den niet alleen huisfondsen aan, maar hebben de keuze 
uit een dertigtal van de best presterende fondsenhuizen 
ter wereld. Dat is een grote troef, in  combinatie met onze 
lage kosten.”

“Een cliënt heeft zijn fondsen nu volledig bij Deutsche 
Bank gecentraliseerd. Als je dan toch moet kiezen, dan 
liever bij de bank die de grootste keuze heeft, was zijn 
redenering. Nu de nieuwe regels zijn doorgevoerd 
waarbij banken veel transparanter moeten zijn over hun 
vergoedingen, verwacht ik dat velen hem zullen volgen.”

“Het is natuurlijk niet zwart-wit. Die cliënt had een 
aantal fondsen in portefeuille met vier à vijf sterren bij 
 Morningstar. Die kan hij uiteraard perfect behouden. 
Maar als wij tegenover een minder presterend fonds een 
beter kunnen voorstellen zonder instap kosten: waarom 
zou hij dan niet switchen na een positieve kosten-
batenanalyse?”

“Een oplossing die steeds meer in trek komt bij onze 
cliënten, zijn de DB Private Solution Funds. Het gaat 
om discretionair beheer, toegankelijk vanaf een 
belegbaar vermogen van 100.000 euro. De cliënt laat het 
beheer volledig over aan de specialisten van Deutsche 
Bank, die het geld beheren volgens zijn behoeften en 
beleggersprofiel (Financial ID).”

“In totaal zijn er vijf beheersmogelijkheden, van heel 
dynamisch, met een groot percentage aandelenfondsen, 
over een portefeuille bestaande uit louter trackers, tot 
een portefeuille die erop gericht is om inkomsten te 
genereren boven op het inkomen of pensioen. Een mooie 
oplossing nu de coupons op obligaties zo laag zijn.”

“Vorige week nog had ik een cliënt die een deel van 
zijn portefeuille omzette naar DB Private Solution Funds. 
Hij apprecieerde vooral het feit dat hij zijn beleggingen 
zelf niet meer moest beheren. Hij heeft het druk 
genoeg met zijn eigen bedrijf. En aangezien Deutsche 
Bank een referentie is in het landschap van Belgische 
beleggingsbanken, is hij er gerust op dat zijn geld goed 
wordt beheerd.”

De grootste keuze Discretionair beheer  
vanaf 100.000 euro

ANNICK LAMBRECHTS 
PERSONAL ADVISOR BIJ DEUTSCHE BANK  

ANTWERPEN CENTRUM

BART VANDERBORGT 
PERSONAL ADVISOR BIJ DEUTSCHE BANK SCHILDE



17 

voor uw fondsen?

“Themafondsen zijn gecreëerd voor mensen die willen 
beleggen in een welomschreven megatrend of een 
specifiek geografisch gebied. Ze evolueren dan ook, en 
regelmatig komen er nieuwe bij.  Themafondsen volgen 
belangrijke trends zoals klimaat, biotechnologie, smart 
cities, robotica,  enzovoort. Dankzij onze open architectuur 
kan Deutsche Bank ook de beste themafondsen van ande-
re financiële spelers  aanbieden.”

“Merk wel op dat themafondsen volatiel kunnen 
zijn. Cliënten die in themafondsen beleggen hebben 
over het algemeen een vrij dynamisch profiel. Thema-
fondsen vullen vaak al een bestaande, gediversi fieerde 
portefeuille aan.”

“Ik kreeg onlangs een cliënt over de vloer die in een 
IT-bedrijf werkt. Hij is sterk geïnteresseerd in nieuwe 
technologieën, en wilde een deel van zijn geld in een 
fonds beleggen over dit thema. Ik heb daarom een 
themafonds voor gesteld dat belegt in bedrijven die zich 
met artificiële intelligentie bezighouden. Als een cliënt 
belegt in een themafonds dat hem aanspreekt, belegt hij 
eigenlijk ook een stuk in zijn eigen toekomst.”

“Klassieke spaaroplossingen zoals spaarboekjes en 
termijnrekeningen brengen momenteel nauwelijks iets 
op. Daarom wint periodiek beleggen de jongste jaren aan 
populariteit onder beleggers die over de gepaste kennis, 
ervaring, financiële toestand en beleggingsobjectieven 
beschikken. Met een DB Investment Plan kunt u al  vanaf 
100 euro per maand gespreid in fondsen beleggen. Dat 
levert een potentieel hoger rendement op dan een spaar-
boekje. Hoe meer rendement u daarbij nastreeft, hoe 
hoger de risicograad die u moet aanvaarden.”

“De belangrijkste voordelen van een DB Investment 
Plan zijn het automatisch gespreid in de tijd beleggen 
(zo beperkt u het risico dat u op een fout moment met 
een groot bedrag instapt) en de flexibiliteit (u kunt uw 
betalingen altijd wijzigen of opschorten). Met periodiek 
beleggen hoeft u niet te wachten tot u al een kapitaal 
heeft opgebouwd. Zolang u elke maand wat geld 
opzij kunt leggen, kan deze formule een toegankelijke 
oplossing zijn voor mensen die een potentieel hoger 
rendement willen nastreven.”

“Heel wat cliënten kiezen voor periodiek beleggen 
nadat ze al een eigen woning verwierven en een spaar-
buffer hebben. Deze formule wordt ook vaak gebruikt 
voor ouders die willen beleggen voor hun kinderen.” 

Beleggen in themafondsen 
is beleggen in de toekomst

Periodiek beleggen voor een  
potentieel hoger rendement

PAUL-HENRI WILLAERT
PERSONAL ADVISOR BIJ DEUTSCHE BANK UKKEL

AMANDINE COOSEMANS
PERSONAL ADVISOR BIJ DEUTSCHE BANK LUIK

VOOR ADVIES OVER 
FONDSEN KUNT U TERECHT 
IN 32 ADVISORY CENTERS



18 EXPERT
MONEY

Deutsche Bank houdt haar tarieven laag. 
De feiten op een rij.

* Aanbod onder voorwaarden. Bij inschrijving tussen 10/12/2018 en 30/06/2019 (behoudens vervroegde afsluiting) krijgt u een premie van 2% (met een maximum van €10.000) 
op de waarde van de deelbewijzen van fondsen die u naar Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel heeft overgedragen vóór 30/06/2019. Niet van toepassing op deelbewijzen van 
monetaire en/of beursverhandelde fondsen (o.m. ETF en trackers). Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel verbindt zich er eveneens toe om u de transferkosten te vergoeden, 
met een maximum van € 2.500 per cliënt (onder ‘cliënt’ verstaan we een bankrelatie zoals beschreven in de MiFID-brochure) vanaf 1 april 2019. Aanbod onder voorbehoud van 
aanvaarding van uw dossier door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Voor meer details over dit aanbod, kunt u het reglement raadplegen op onze website deutschebank.
be, in onze Financial Centers of op 078 153 154. . ** Aanbod onder voorwaarden. Schrijf u in voor 30/06/2019 (behoudens vervroegde afsluiting) en ontvang een premie van 
1% op het nieuw belegde bedrag afkomstig van een andere bank (maximum € 10.000 premie). Actie geldig voor beleggingen in obligaties, gestructureerde producten of 
beleggingsfondsen. Niet geldig voor aandelen, kasbons, Tak 21 en Tak 23-verzekeringen en monetaire fondsen. Raadpleeg het reglement op onze website deutschebank.be of 
in onze Financial Centers of op 078 153 154

FAIR PRICING
Tarieven

Betaalt u 
ook te veel 
bij uw bank?

elegt u in aandelen, obligaties 
en/of fondsen? Dan vermijdt 
u bij Deutsche Bank een pak 

overbodige kosten die u bij sommi-
ge andere banken wel betaalt. Het 
openen van een effectenrekening is 
inbegrepen in de kostprijs van ons 
DB M@X aanbod en houdt geen extra 
kost in. Wel betaalt u een bewaarloon 
op uw effecten. Onze transactiekos-
ten behoren tot de laagste van de 
markt. Voor de meeste fondsen van 
onze 1.800 beleggingsfondsen betaalt 
u zelfs geen instap- en uitstapkosten.

Belegt u bij andere banken? Dan 
kunt u bij Deutsche Bank mogelijk 
jaarlijks honderden euro’s bespa-
ren, afhankelijk van uw kapitaal en 
het aantal uitgevoerde transacties. 
Doe zelf de vergelijking op 
deutschebank.be/vergelijk

Tijdelijke acties
U hebt bovendien twee extra redenen 
om bij Deutsche Bank te beleggen 
met onze tijdelijke acties:

1  Brengt u uw beleggings-
fondsen over naar Deutsche 
Bank, dan krijgt u een premie 
van 2 procent op de waarde van 
de fondsen, met een maximum 
van 10.000 euro.* Concreet: als 
u 75.000 euro aan beleggings-
fondsen overbrengt die onder de 
actie vallen, krijgt u een premie van 
1.500 euro. Brengt u 250.000 euro 
aan beleggingsfondsen over, dan 
loopt die premie op tot 5.000 euro. 
Deutsche Bank betaalt trouwens 
ook de transferkosten terug tot een 
maximum van € 2.500 per cliënt die 
de andere bank zou aanrekenen én 
we regelen alles van A tot Z voor u. 
Makkelijk toch? 

2  Brengt u vers geld over naar 
Deutsche Bank om te beleggen? 
Dan kunt u een premie ontvan-

gen van 1 procent, tot maximaal 
10.000 euro.**

Gratis rapporten
Bij Deutsche Bank krijgt u binnen 
het kader van DB Personal en Private 
Banking gratis uitgebreide rapporten 
die de evolutie van uw portefeuille 
weergeven. Als uw portefeuille niet 
meer in lijn ligt met de objectieven die 
u voor ogen had, krijgt u notificaties. 
Ook andere berichten die u helpen om 
uw portefeuille optimaal te beheren, 
krijgt u van Deutsche Bank kosteloos. 

Zeer ruim assortiment
Deutsche Bank heeft een open 
architectuur. Dat betekent dat ons 
aanbod voornamelijk fondsen van 
andere financiële instellingen omvat. 
Daardoor kunt u bij Deutsche Bank 
kiezen uit meer dan 1.800 fondsen!
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Tarieven op online beurstransacties bij 5 banken voor een order van 
5.000 euro of een tegenwaarde van 5.000 euro1

1 Deze gegevens werden verzameld door Deutsche Bank op basis van informatie en tarieven die op 25/01/2019 van toepassing 
en voorhanden waren voor een order van 5.000 euro of tegenwaarde 5.000 euro op de publieke website van de respectievelijke 
banken. De berekeningen houden rekening met de btw van 21% die van toepassing is op bepaalde kosten. Ze houden echter geen 
rekening met tijdelijke promotionele aanbiedingen, noch met mogelijke belastingen of persoonlijke negotiatie. Alle voorzorgen zijn 
genomen om de prijzen, tarieven en diensten zo correct mogelijk weer te geven en dat op basis van de laagste prijs. Als u een fout 
zou opmerken, vragen we u om onze cliëntendienst op clienten.dienst@db.com te verwittigen. Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel 
kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de gegevens in de tabel niet volledig, verkeerd of niet actueel zijn, bij vergissingen in 
de berekeningen of eender welke andere soort schade veroorzaakt door deze vergelijking. 2 Deutsche Bank. Tarieven voor de voor-
naamste bank- en effectenverrichtingen, in voege op 10 januari 2019. * Tarieven enkel van toepassing voor DB Personal-cliënten. 
Kosten bewaarloon: 0 euro. De bijdrage voor DB Personal-diensten (inclusief 0 euro beheerskosten) bedraagt 50 euro per kwartaal 
incl. btw. Meer info leest u in het document ‘Tarieven van de voornaamste bank- en effectenverrichtingen’ op de pagina ‘Tarieven’. 3 
BNP Paribas Fortis, Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen, geldig vanaf 1/01/2019. Tarieven van orders via Easy Banking 
Web voor particuliere cliënten. 4 ING, Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden. Tarief van kracht op 1 
januari 2019. Tarieven van orders via ING Home’Bank. 5 KBC, Overzicht vergoedingen in het kader van beleggingen, geldig vanaf 
01/03/2018. Tarieven van orders voor particulieren. 6 Belfius, Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing vanaf 
1/01/2019. Tarieven van orders via Belfius Direct Net. 

Transactiekost order 
5.000€ Deutsche Bank2 BNP Paribas 

Fortis3 ING4 KBC/CBC5 Belfius6

Euronext	Brussel €	9,75	/	€	6,53* €	30 €	25 €	42,5 €	20

Euronext	Parijs/
Amsterdam

€	12,75	/	€	8,54* €	30 €	25 €	42,5 €	20

Jaarlijkse	bewaarkosten €10/lijn
(max.	€	100	voor	alle	
lijnen)

€	12,1 €	12,1 gratis €	12,1

Jaarlijkse	beheerskosten	
effectenrekening

gratis €	8,48 €	14,52 gratis €	9,075

Nog tot 30 juni 2019
uitzonderlijke actie
Ontvang een premie van 

2% (met een maximum van 
10 000 euro) berekend op de 
waarde van uw getransfe-
reerde beleggingsfonden.*

1 Simulatie gebaseerd op een belegd bedrag van € 25.000. Deze gegevens werden verzameld door Deutsche Bank op 
basis van informatie en tarieven die op 25/01/2019 van toepassing en voorhanden waren op de publieke website van de 
respectievelijke banken. De berekeningen houden rekening met de btw van 21% die van toepassing is op bepaalde kosten. 
Ze houden echter geen rekening met tijdelijke promotionele aanbiedingen, noch met mogelijke belastingen of persoonlijke 
negotiatie. Alle voorzorgen zijn genomen om de prijzen, tarieven en diensten zo correct mogelijk weer te geven en dit op 
basis van de laagste prijs. Als u een fout zou opmerken, vragen we u om onze cliëntendienst via het e-mailadres clienten.
dienst@db.com te verwittigen. Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel kan niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval 
dat de gegevens in de tabel niet volledig, verkeerd of niet actueel zijn of bij vergissingen in de berekeningen of eender welke 
andere soort schade veroorzaakt door deze vergelijking. 2 Deutsche Bank. Tarieven voor de voornaamste bank- en effec- 
tenverrichtingen, in voege op 10 januari 2019. 3 AXA Bank. Tarieflijst. Tarieven geldig vanaf 1/1/2019.4 Belfius, Tarief van de 
voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing vanaf 1/01/2019. * 10% korting op de instapkosten voor de aankoop 
van beveks via Belfius Direct Net, Belfius Direct Net Business, Belfius Mobile of Belfius Tablet. 5 Beobank. Tarieven voor 
particulieren. Geldig vanaf 8 februari 2019.6 BNP Paribas Fortis, Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen, geldig 
vanaf 1/01/2019. 7 ING, Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden. Tarief van kracht op 1 januari 
2019. ** Via Home’Bank/ Business’Bank wordt een korting toegekend van 20% op de uitgifteprovisie, behalve bij NN (L) Euro 
Liquidity en een Star Fund-spaarplan.8 KBC, Overzicht vergoedingen in het kader van beleggingen, geldig vanaf 01/03/2018. 

Instapkosten op het merendeel van de fondsen. 
Bereken uw voordeel op een belegging van € 25.0001

24/7
Bij Deutsche Bank kunt u zelf 24/7 
de meeste transacties uitvoeren 
en uw beleggingen opvolgen via 
Online Banking. Ook telefonisch 
kunt u elke werkdag terecht bij 
onze experts van Equity Desk 
(078 152 142). Ze voeren uw 
transacties uit op 40 verschil-
lende markten. En u bent altijd 
welkom in uw Advisory Center 
voor advies van onze experts, 
op weekdagen van 9 uur tot 19 
uur en op zaterdag van 9 uur tot 
13 uur.   

Deutsche	Bank2

0%
€	0

Axa	Bank3

2,5%
€	625

Belfius4

2,5%	/	2,25%*
€	625	/	€	562,5*

Beobank5

Max.	2%
Max.	€	500	€

BNP	Paribas	Fortis6

2,5%
€	625

ING7

3%	/	2,4%**

€	750	/	€	600**

KBC/CBC8

2,5%
€	625

BELGISCHE BELEGGERS BETAALDEN IN 
2017 417 MILJOEN EURO AAN OVERBODIGE 
INSTAPKOSTEN VOOR HUN FONDSEN
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Onnodige instapkosten betalen op uw beleggingsfondsen, vindt u dat ook zo vervelend? Breng uw fondsen over vóór 30/06/2019 
en geniet deze voordelen:

 2% op de waarde van uw fondsen (tot € 10.000*), enkel geldig voor fondsen.
 Terugbetaling van de transferkosten die uw andere bank aanrekent met een maximum van € 2.500 per cliënt*.
 We regelen de transfer van A tot Z. U hoeft zich dus niet te verantwoorden bij uw andere bankier. 

Vraag vandaag nog de overdracht van uw fondsen aan op deutschebank.be/overdrachtfondsen

Investeer in uw leven

*Aanbod onder voorwaarden. Bij inschrijving tussen 10/12/2018 en 30/06/2019 (behoudens vervroegde afsluiting) krijgt u een premie van 2% (met een maximum van €10.000) op de waarde van de deelbewijzen van fondsen 
die u naar Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel heeft overgedragen vóór 30/06/2019. Niet van toepassing op deelbewijzen van monetaire en/of beursverhandelde fondsen (o.m. ETF en trackers). Deutsche Bank AG Bijkantoor 
Brussel verbindt zich er eveneens toe om u de transferkosten te vergoeden, met een maximum van 2.500 EUR per cliënt (onder 'cliënt' verstaan we een bankrelatie zoals beschreven in de MiFID-brochure) vanaf 1 april 2019. 
Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Voor meer details over dit aanbod, kunt u het reglement raadplegen op onze website deutschebank.be, in onze Financial 
Centers of op 078 153 154.

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, 
IBAN BE 03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V. U.: Steve De Meester. 
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*Aanbod onder voorwaarden. Bij inschrijving tussen 10/12/2018 en 30/06/2019 (behoudens vervroegde afsluiting) krijgt u een premie van 2% (met een maximum van €10.000) op de waarde van de deelbewijzen 
van fondsen die u naar Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel heeft overgedragen vóór 30/06/2019. Niet van toepassing op deelbewijzen van monetaire en/of beursverhandelde fondsen (o.m. ETF en trackers). 
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel verbindt zich er eveneens toe om u de transferkosten te vergoeden, met een maximum van 2.500 EUR per cliënt (onder ‘cliënt’ verstaan we een bankrelatie zoals beschreven in 
de MiFID-brochure) vanaf 1 april 2019. Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Voor meer details over dit aanbod, kunt u het reglement raadplegen 
op onze website deutschebank.be, in onze Financial Centers of op 078 153 154.

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, 
BTW BE 0418.371.094, IBAN BE 03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V. U.: Steve De Meester.

Onnodige instapkosten betalen op uw beleggingsfondsen, vindt u dat ook zo vervelend? Breng uw fondsen 
over vóór 30/06/2019 en geniet deze voordelen:

 2% op de waarde van uw fondsen (tot € 10.000*), enkel geldig voor fondsen.
 Terugbetaling van de transferkosten die uw andere bank aanrekent met een maximum van € 2.500 per cliënt*.
 We regelen de transfer van A tot Z. U hoeft zich dus niet te verantwoorden bij uw andere bankier.

Vraag vandaag nog de overdracht van uw fondsen aan op deutschebank.be/overdrachtfondsen

*Offre soumise à conditions. Souscrivez entre le 10/12/2018 et le 30/06/2019 (sauf clôture anticipée) et recevez une prime de 2% (avec un maximum de 10.000€) sur la valeur des parts de fonds transférées avant le 30/06/2019 
auprès de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles. Non-valable sur les parts de fonds monétaires et de fonds négociés en bourse (notamment ETF et trackers). Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles s’engage 
également à vous rembourser les frais de transfert, à concurrence d’un montant maximum de 2.500 EUR par client (le terme client désigne ici la relation bancaire telle que définie dans notre brochure MiFID) à partir du 1er 
avril 2019. Offre sous réserve d’acceptation de votre dossier par Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles. Pour plus de détails concernant l’offre, vous pouvez consulter le règlement sur notre site internet deutschebank.be, 
dans nos Financial Centers ou au 078 156 157.

Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, 13-15 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, 
TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. E.R. : Steve De Meester

Investissez dans votre vie

Payer des frais d’entrée inutiles sur vos fonds d’investissement vous agace ? Transférez-les chez nous avant le 30/06/2019,  
et profitez des avantages suivants :
 
 Recevez une prime de 2% de leur valeur (jusqu’à 10.000€*).
 Récupérez les frais de transfert demandés par votre autre banque, à concurrence de max. 2.500 € par client*.
 Inutile de vous justifier auprès de votre banque. Nous réglons le transfert pour vous de A à Z.

Alors, n’hésitez plus, demandez le transfert de vos fonds sur deutschebank.be/transfertfonds
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